Polonia w Argentynie.
Argentyna jest drugim po Brazylii krajem Ameryki PoĹ udniowej pod wzglÄ dem liczby mieszkaĹ cĂłw o
polskich korzeniach. Pierwsi polscy emigranci osiedlali siÄ w tym kraju na poczÄ tku XIX w. Obecnie w
Argentynie zamieszkuje, wedĹ ug rĂłĹźnych szacunkĂłw, od 130 do 500 tys. PolakĂłw i ich potomkĂłw.
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Pierwsi osadnicy
Pierwsi Polacy pojawili siÄ na terenie Argentyny na poczÄ tku XIX w. Byli to majÄ cy za sobÄ
kampanie napoleoĹ skie ĹźoĹ nierze sĹ uĹźÄ cy w wojsku La Platy, ktĂłra wyzwalaĹ a
siÄ wĂłwczas spod wĹ adzy hiszpaĹ skiej. Zapisy wojskowe podajÄ takie nazwiska jak Emanuel
Zatocki (Zatoqui) i Antoni Mierzwa juĹź w roku 1812. Kolejne grupy emigrantĂłw chroniĹ y siÄ w
Argentynie przed represjami ze strony zaborcĂłw po upadkach kolejnych zrywĂłw
niepodlegĹ oĹ ciowych (Powstania Listopadowego, Wiosny LudĂłw, Powstania Styczniowego).
Wielu byĹ ych powstaĹ cĂłw wstÄ piĹ o do armii argentyĹ skiej i walczyĹ o miÄ dzy innymi w
wojnie Paragwajem (duĹźe zasĹ ugi mieli w niej m.in. Henryk Spika, Teofil Iwanowski i Robert
Chodasiewicz).
27 sierpnia 1897 r. do prowincji Misiones przybyĹ o 14 rodzin polskich (69 osĂłb) ze wschodniej
Galicji. DatÄ tÄ uwaĹźa siÄ za poczÄ tek chĹ opskiej emigracji zarobkowej. Pierwsi
wychodĹşcy znaleĹşli siÄ w Argentynie poniekÄ d przypadkowo - planowali emigracjÄ do
StanĂłw Zjednoczonych, jednak z powodu zĹ ego stanu zdrowia lub braku wymaganych
dokumentĂłw zostali zatrzymani przez komisjÄ lekarskÄ w Hamburgu, gdzie otrzymali
propozycjÄ osiedlenia siÄ w Argentynie. Emigranci zostali osadzeni w miejscowoĹ ci ApĂłstoles,
kaĹźda z rodzin otrzymaĹ a dziaĹ kÄ wielkoĹ ci 25 do 100 ha - za darmo lub z moĹźliwoĹ ciÄ
korzystnego rozĹ oĹźenia spĹ aty naleĹźnoĹ ci. Do Argentyny zaczÄ Ĺ y przybywaÄ kolejne
grupy PolakĂłw, gĹ Ăłwnie z MaĹ opolski Wschodniej oraz tzw. "wtĂłrna fala emigracyjna" emigranci polskiego pochodzenia przybywajÄ cy z Brazylii. ApĂłstoles wkrĂłtce staĹ o siÄ
najwiÄ kszym skupiskiem PolakĂłw w Argentynie, powstaĹ y rĂłwnieĹź nowe kolonie: Azara,
Corpus Christi, San Jose, Cerro Cora i in. Polscy osadnicy poczÄ tkowo uprawiali gĹ Ăłwnie
kukurydzÄ , fasolÄ , ryĹź i trzcinÄ cukrowÄ , szybko jednak odkryli potencjaĹ drzemiÄ cy w
uprawie bardzo popularnej w Argentynie yerba mate. W poĹ udniowej czÄ Ĺ ci Misiones
zaĹ oĹźonych zostaĹ o wiele plantacji tej roĹ liny, powstaĹ y drogi i linie kolejowe do transportu
plonĂłw, warsztaty, suszarnie itp. Wielu PolakĂłw znacznie siÄ wzbogaciĹ o. W Misiones zaczÄ to
tworzyÄ polskie szkoĹ y, ochronki, parafie i stowarzyszenia. Od 1926 r. w Azara wydawany byĹ
polski dwutygodnik OrÄ downik. Prowincja do dziĹ jest jednym z najwiÄ kszych skupisk PolakĂłw
w Argentynie.
O ile skupiska polonijne o charakterze rolniczym powstawaĹ y gĹ Ăłwnie w Misiones, o tyle
liczniejsza emigracja inteligencko-robotnicza za swĂłj cel obieraĹ a przede wszystkim Buenos Aires
i inne duĹźe miasta. Polacy zatrudniali siÄ najczÄ Ĺ ciej w portowych chĹ odniach i kolejowych
brygadach budowlanych. W odrĂłĹźnieniu od osadnikĂłw zajmujÄ cych siÄ rolnictwem, robotnicy
czÄ sto - co kilka tygodni - zmieniali miejsce pobytu. WĹ rĂłd emigrantĂłw nie brakowaĹ o
aktywnych dziaĹ aczy politycznej, szczegĂłlnie w Buenos Aires, gdzie znacznÄ czÄ Ĺ Ä
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Ĺ rodowiska polonijnego stanowiĹ a inteligencja i emigranci polityczni uciekajÄ cy przed
represjami ze strony caratu. JuĹź w 1890 r. powstaĹ a tam z inicjatywy Wincentego OlewiĹ skiego
pierwsza w Ameryce PoĹ udniowej organizacja polonijna - Polskie Towarzystwo Demokratyczne
(wkrĂłtce przemianowane na Towarzystwo Polskie Demokratyczne w Buenos Aires), dziaĹ aĹ a
rĂłwnieĹź socjalistyczna organizacja "RĂłwnoĹ Ä ".
Szacuje siÄ , Ĺźe do 1914 r. w Argentynie osiedliĹ o siÄ ok. 31,5 tys. osĂłb z ziem polskich (w tym
ok. 5 tys UkraiĹ cĂłw). W okresie miÄ dzywojennym przybyĹ o kolejne 150 tys. osĂłb.

I wojna Ĺ wiatowa
Wybuch I wojny Ĺ wiatowej podzieliĹ Ĺ rodowisko polonijne na dwa obozy: zwolennikĂłw Ententy
i TrĂłjprzymierza paĹ stw centralnych. Ci pierwsi zaĹ oĹźyli w Buenos Aires Komitet Narodowy
Polski, na ktĂłrego czele stanÄ Ĺ Gustaw JasiĹ ski. Organizacja, bÄ dÄ ca filiÄ Komitetu
dziaĹ ajÄ cego w ParyĹźu pod przewodnictwem Romana Dmowskiego, wydawaĹ a w latach
1917-18 pismo "WiadomoĹ ci Polskie", na Ĺ amach ktĂłrego przybliĹźaĹ a sytuacjÄ w kraju oraz
organizowaĹ a werbunek ochotnikĂłw do powstajÄ cej we Francji "BĹ Ä kitnej Armii" gen. J.
Hallera, ktĂłry jednak z winy problemĂłw technicznych - przede wszystkim z transportem zaowocowaĹ wysĹ aniem do Francji jedynie 2 ochotnikĂłw. Zwolennicy TrĂłjprzymierza,
wywodzÄ cy siÄ gĹ Ăłwnie z "RĂłwnoĹ ci" i akcentujÄ cy przede wszystkim niechÄ Ä do
caratu powoĹ ali natomiast do Ĺźycia KoĹ o Polskie.

Lata miÄ dzywojenne
Argentyna uznaĹ a niepodlegĹ oĹ Ä Polski, jako drugi po Brazylii kraj Ameryki Ĺ•aciĹ skiej, w 1919 r.
Na poczÄ tku 1920 nawiÄ zano stosunki konsularne, ktĂłre 2 lata pĂłĹşniej rozszerzono do rangi poselstw.
RĂłwnieĹź w roku 1922 zawiÄ zaĹ siÄ Komitet Budowy Domu Polskiego w Buenos Aires, a w kolejnych
latach wiele innych organizacji polonijnych, takich jak Towarzystwo "Wolna Polska" w Comodoro Rivadavia,
Towarzystwa Polskie w Dock Sud Mendozie i Lalavallol, ZwiÄ zek ByĹ ych Wojskowych i ObroĹ cĂłw
Ojczyzny, czy w koĹ cu zwiÄ zki o charakterze federacyjnym: Federacja Towarzystw "Dom Polski" i
ZwiÄ zek PolakĂłw w Argentynie (1929). W 1938 r. zostaĹ a podpisana polsko-argentyĹ ska umowa
handlowa, majÄ ca zacieĹ niÄ wiÄ zi gospodarcze miÄ dzy krajami, stworzono rĂłwnieĹź IzbÄ
HandlowÄ ArgentyĹ sko-PolskÄ . Niestety, rozwĂłj stosunkĂłw handlowych zostaĹ przerwany przez
wybuch wojny.
II wojna Ĺ wiatowa
Wybuch II wojny Ĺ wiatowej i bezpoĹ rednie zagroĹźenie Ojczyzny zintegrowaĹ y argentyĹ skÄ
PoloniÄ . PowoĹ ano powiÄ zany z argentyĹ skim Czerwonym KrzyĹźem Komitet Niesienia Pomocy
Ofiarom Wojny w Buenos Aires, aktywnie dziaĹ aĹ powoĹ any w 1941 r. ZwiÄ zek Kobiet Polskich oraz
zrzeszajÄ ce argentyĹ skich przyjaciĂłĹ Polski Circulo Argentino "Polonia Libre". OddziaĹ y Polskich
SiĹ Zbrojnych na Zachodzie zasiliĹ o 1140 ochotnikĂłw z Argentyny. 70 z nich polegĹ o.
Po II wojnie Ĺ wiatowej

Integracyjny Portal Tangowy - TangoPoznaĹ , (c) 2007 Waldemar

Page: 2/3

Po wojnie Argentyna wycofaĹ a poparcie uznania dla RzÄ du Polskiego w Londynie i nawiÄ zaĹ a
stosunki dyplomatyczne z rzÄ dem warszawskim. Organizacje bÄ dÄ ce dotÄ d instytucjami rzÄ du na
emigracji przeksztaĹ ciĹ y siÄ w organizacje opiekuĹ cze, zajmujÄ ce siÄ pomocÄ przybywajÄ cym
do Argentyny Polakom. WĹ adze argentyĹ skie w Ĺźadne sposĂłb nie przeszkadzaĹ y w tego typu
dziaĹ alnoĹ ci, a ich stosunek do Polonii byĹ , jak i wczeĹ niej, przychylny. W latach 1946-1950
przybyĹ o do Argentyny ok. 20 - 22 tys. emigrantĂłw z Polski. ByĹ a to przede wszystkim inteligencja
osiedlajÄ ca siÄ w miastach (gĹ Ăłwnie w Buenos Aires), w duĹźej czÄ Ĺ ci zdemobilizowani
ĹźoĹ nierze Polskich SiĹ Zbrojnych na Zachodzie, ktĂłrzy nie mogli pogodziÄ siÄ z nowÄ sytuacjÄ
Polski. Pojawienie siÄ w Argentynie dipisĂłw Ĺ Ä czyĹ o siÄ z powstaniem nowych organizacji
polonijnych: kombatanckich (np. ZwiÄ zek ByĹ ych ĹťoĹ nierzy Samodzielnej Brygady StrzelcĂłw
Karpackich, Stowarzyszenie LotnikĂłw Polskich w Argentynie) i zawodowych (np. Stowarzyszenie
InĹźynierĂłw i TechnikĂłw Polskich w Argentynie, ktĂłre z czasem przeksztaĹ ciĹ o siÄ w istniejÄ ce do
dzisiaj Polskie Stowarzyszenie AbsolwentĂłw SzkĂłĹ WyĹźszych). Stworzone zostaĹ y rĂłwnieĹź
Towarzystwo Ĺ piewacze im. Chopina, harcerski KrÄ g WÄ drownych Zniczy, Polska Macierz Szkolna,
polskie teatry i wiele innych instytucji. Z falÄ emigracji powojennej przybyĹ do Argentyny miÄ dzy innymi
Witold Gombrowicz.
ChoÄ wĹ adze Argentyny nawiÄ zaĹ y stosunki dyplomatyczne z rzÄ dem warszawskim, stosunek
argentyĹ skiej Polonii do wĹ adz ludowych byĹ bardzo negatywny. ZwiÄ zek PolakĂłw w Argentynie
programowo zabraniaĹ wspĂłĹ pracy z organami reprezentujÄ cymi wĹ adze Polski Ludowej. WiÄ zi z
krajem ulegĹ y wiÄ c w tym okresie osĹ abieniu. WĹ rĂłd inicjatyw majÄ cych przeĹ amaÄ wzajemne
uprzedzenia naleĹźy wymieniÄ zaĹ oĹźenie w 1957 r. czasopisma "Kurier Polski" oraz stworzenie w 1960
r. istniejÄ cej do dziĹ Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki. DuĹźe znaczenie dla wzmocnienia
poczucia wspĂłlnoty z rodakami w ojczyĹşnie miaĹ wybĂłr Karola WojtyĹ y na papieĹźa w 1978 r.
6 grudnia 1995 r., dziÄ ki staraniom Polonii oficjalnie ustanowiony zostaĹ
Argentynie. Jest on obchodzony 8 czerwca.
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